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أحدث إصدار: حالة األمن
الغذائي والتغذية في

العالم2021

تحویل النظم الغذائیة من أجل األمن الغذائي وتحسین
التغذیة وتوفیر أنماط غذائیة صحیة میسورة الكلفة

للجمیع

الموجز

خالل السنوات األخيرة، أّدت عدة دوافع أساسية
إلى انحراف العالم عن مسار وضع حد للجوع
ولسوء التغذية في العالم بجميع أشكاله
بحلول عام 2030. وما فتئت هذه التحديات

تتعاظم مع تفشي جائحة كوفيد-19 والتدابير
المتخذة الحتوائها. ويعّد هذا التقرير أول تقييم
عالمي النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
لعام 2020 ويتضمن بعض اإلشارات إلى ما

سيكون عليه الجوع بحلول سنة 2030 في ظّل
سيناريو تتفاقم فيه التعقيدات بسبب استمرار

تأثيرات جائحة كوفيد-19. كما أنه يتضمن
تقديرات إضافية لكلفة األنماط الغذائية الصحية
ومدى القدرة على تحّمل كلفتها وهو ما يقيم
رابًطا هاًما بين مؤشرات األمن الغذائي والتغذية
وتحليل اتجاهاتها. ويسّلط التقرير الضوء باإلجمال
على الحاجة إلى التعمق أكثر في دراسة كيفية
التعامل على نحو أفضل مع وضع األمن الغذائي

والتغذية على الصعيد العالمي. 

وفي محاولة لفهم السبب الكامن وراء وصول
الجوع وسوء التغذية إلى هذه المستويات

الحرجة، يستند هذا التقرير إلى التحليالت التي
تضّمنتها اإلصدارات األربعة السابقة والتي تشكل
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مًعا مجموعة واسعة من المعارف المستندة إلى
األدلة حول الدوافع الرئيسية الكامنة وراء
التغييرات األخيرة الحاصلة على صعيد األمن
الغذائي والتغذية. وهذه الدوافع التي تزداد
تواتًرا وكثافة تتضمن النزاعات وتقلبات المناخ
واألحوال المناخية القصوى وحاالت التباطؤ

واالنكماش االقتصادي - والتي تتفاقم جميًعا
بفعل األسباب الكامنة للفقر واالرتفاع الكبير

للغاية والمستمر في مستويات عدم المساواة.
وعالوة على ذلك، يعاني ماليين األشخاص حول

العالم من انعدام األمن الغذائي وأشكال مختلفة
من سوء التغذية لعدم قدرتهم على تحّمل كلفة

األنماط الغذائية الصحية. وقد أمكن من خالل
تكوين فهم لمجمل هذه المعارف استنباط

تحديثات وتحليالت إضافية لتكوين رؤية شاملة
للتاثيرات المتضافرة لهذه الدوافع، بالنسبة إلى
بعضها البعض وعلى النظم الغذائية على حد
سواء، وتأثيراتها السلبية على األمن الغذائي

والتغذية في مختلف أنحاء العالم. 

 

 

حول السلسلة

تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العامل هو أحد المنشورات السنوية الرئيسية. أعد
باالشتراك بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
وصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة
العالمية. ويهدف التقرير إلى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في القضاء على الجوع
وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وكذا تحسين التحليل المعمق للتحديات الرئيسية
من أجل تحقيق هذا الهدف في نسق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .ويستهدف

التقرير جمهورا واسعا يشمل صانعي السياسات والمنظمات الدولية والمؤسسات
األكاديمية والجمهور العام.
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حالة األمن الغذائي والتغذية في
العالم 2020

تحويل النظم الغذائية من أجل أنماط غذائية
صحّية ميسورة الكلفة
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Access to Food in 2020. Results of twenty national surveys using the food insecurity 
(experience scale (FIES
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